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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
6Η Συνεδρίαση 08-02-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14/2022
ΘΕΜΑ: Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρακτικό της με αριθμό 6ης/2022 τακτική; δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 8η του μηνός
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΤΕΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1929/04-02-2022 έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 1715/02-02-2022 εισήγηση του
αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος εσόδων και δημοτικής περιουσίας κ . Γκαιδατζή
Σωτήρη η οποία έχει ως εξής :
Σχετ.: 1) Το άρθρο 174 του Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ.Α΄.
2) Την περίπτωση ι.ε.i της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10
ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄.
3) Tην περίπτωση κ.1.i. της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
ΦΕΚ 134/09-08-2019 τ.Α΄.
4) Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
με αρ. βεβαίωσης 8/13-04-2021, 9/13-04-2021 & 50/07-09-2021.
5) Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΕΦΚΑ
υπέρ Δήμου Καισαριανής με αρ.πρωτ.24/11-01-2022.
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 174 του Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ.Α’ και
την περίπτωση ι.ε.i της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’ όπως
αντικαταστάθηκαν από την περίπτωση κ.1.i. της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 ΦΕΚ
134/09-08-2019 τ.Α’, από 09-08-2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου «αποφασίζει για [..]
τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων.»
Σας γνωστοποιούμε ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ), με αιτία τις υπηρεσίες που του προσφέρει ο Δήμος μας, χρεώθηκε για το έτος 2021
με το ποσό των 42.236,22 ευρώ για Τέλος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ), και με
το ποσό των 4.048,20 ευρώ για Φόρο ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΦ). Μέρος αυτών έχουν
εγγραφεί στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους της Ταμειακής Υπηρεσίας με αρ.8/13-04-2021,
9/13-04-2021 & 50/07-09-2021.
Οι κατάλογοι αυτοί έχουν λάβει προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που είναι του
ύψους των 1693,16 ευρώ. Σας ενημερώνουμε ωστόσο πως, παρά το αρχικό όριο που τέθηκε
στους καταλόγους ώστε να καταστούν ληξιπρόθεσμοι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση
πληρωμής, καθώς ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξόφληση της οφειλής, το
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΕΦΚΑ στο όνομα του Δήμου, έγινε δυνατό να
εκδοθεί στις 11-01-2022.
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ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Παρακαλούμε όπως, αποφασίσετε τη διαγραφή των προσαυξήσεων που βαραίνουν το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λόγω της παρέλευσης της δοθείσας
προθεσμίας εξόφλησης των οφειλών από Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ) και
Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΦ) για το οικονομικό έτος 2021, καθώς, το Αποδεικτικό
Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδει ο ΕΦΚΑ, αναγκαίο δικαιολογητικό για να μπορεί το
ΕΚΠΑ να εκτελέσει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής, έγινε δυνατό να εκδοθεί στο όνομα του
Δήμου στις 11-01-2022. Εισηγούμαστε ως εκ τούτου η διαγραφή των προσαυξήσεων να
περιλαμβάνει μέχρι και τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022. Συνακόλουθα, παρακαλούμε
όπως αποφασίσετε ότι σε περίπτωση μη εξόφλησης των οφειλών από τα ως άνω Δημοτικά
Τέλη και Φόρους του 2021 προς το Δήμο, οι νόμιμες προσαυξήσεις να αρχίσουν να βαραίνουν
το ΕΚΠΑ από 1ης Μαρτίου 2022.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος εσόδων και δημοτικής
περιουσίας
 Το άρθρο 174 & 192 του Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ.Α
 Την περίπτωση ι.ε.i της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄.
 Tην περίπτωση κ.1.i. της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 ΦΕΚ 134/09-08-2019 τ.Α
 Τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου με αρ.
βεβαίωσης 8/13-04-2021, 9/13-04-2021 & 50/07-09-2021.
 Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΕΦΚΑ υπέρ Δήμου Καισαριανής με
αρ.πρωτ.24/11-01-2022
 Την σχετική νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την διαγραφή των προσαυξήσεων που βαραίνουν το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών λόγω της παρέλευσης της δοθείσας προθεσμίας εξόφλησης των
οφειλών από Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ) και Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων
Χώρων (ΔΦ) για το οικονομικό έτος 2021, καθώς, το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής
Ενημερότητας που εκδίδει ο ΕΦΚΑ, αναγκαίο δικαιολογητικό για να μπορεί το ΕΚΠΑ να
εκτελέσει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής, έγινε δυνατό να εκδοθεί στο όνομα του Δήμου
στις 11-01-2022. Ως εκ τούτου η διαγραφή των προσαυξήσεων θα περιλαμβάνει μέχρι και τον
μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022.
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Σε περίπτωση μη εξόφλησης των οφειλών από τα ως άνω Δημοτικά Τέλη και Φόρους του
2021 προς το Δήμο, οι νόμιμες προσαυξήσεις να αρχίσουν να βαραίνουν το ΕΚΠΑ από 1ης
Μαρτίου 2022.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καισαριανή
08/02/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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